
    Regulamin 
    V Powiatowego Przeglądu Dorobku Artystycznego
    Szkół Ponadgimnazjalnych z terenu powiatu myślenickiego

1. Organizatorzy: 
- Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu 
- Starostwo Powiatowe w Myślenicach - Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

2.  Cele przeglądu:
- prezentacja osiągnięć artystycznych szkół ponadgimnazjalnych, 
- umożliwienie młodzieży konfrontacji własnych osiągnięć z osiągnięciami kolegów, 
- doskonalenie pracy artystycznej zespołów szkolnych, 
- wymiana doświadczeń nauczycieli pracujących ze szkolnymi zespołami artystycznymi.

3. Formy Uczestnictwa:
muzyka - soliści, zespoły - wokalne, wokalno-instrumentalne, instrumentalne, chóry, 
/czas prezentacji: soliści i duety - 2 utwory, zespoły max 8 min/ 
taniec - towarzyski, nowoczesny, balet klasyczny i inne zespołowe formy, 
/czas prezentacji: soliści - max 2 utwory, zespoły max 8 min/ 
teatr - żywy plan, /czas prezentacji max 20 min/ kabaret - /czas prezentacji max 10 min./

4. Termin i miejsce:
Przegląd odbędzie się 12 grudnia 2016 r. od godz 10.00 w sali widowiskowej Myślenickiego 
Ośrodka Kultury i Sportu. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany daty/godziny 
rozpoczęcia Przeglądu w zależności od ilości zgłoszeń.

5.  Zgłoszenia: 
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 2 grudnia 2016 r.

6. Nagrody: 
Organizatorzy przewidują dla laureatów nagrody i dyplomy, których fundatorem jest Starostwo 
Powiatowe w Myślenicach.

7. Kontakt: 
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu, ul. J. Piłsudskiego 20, 32-400 Myślenice 
tel / fax: (12) 272-15-11, e-mail: mokis.art@gmail.com , www.mokis.myslenice.pl

8. Uwagi końcowe: Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłośnieniowy – mikrofony 
(pojemnościowe, bezprzewodowe) wzmacniacze (do gitary elektrycznej i basowej), perkusja, 
fortepian, odtwarzacz audio cd/mp3. Istnieje możliwość przeprowadzenia krótkiej próby 
akustycznej w dniu przeglądu od godz. 8.30 do 9.45. Prosimy o wcześniejszy kontakt 
telefoniczny w celu ustalenia godziny prób.

Klauzura dotycząca wizerunku i danych osobowych:
Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem zgody przez uczestników przeglądu:
- na przetwarzanie danych osobowych przez MOKiS na potrzeby organizacji konkursu oraz zgodnie 
z celami statutowymi organizatora, m.in. na publikację nazwisk na stronach internetowych MOKiS 
i w prasie lokalnej, (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 
133, poz. 883);
- na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku za pomocą wszelkich technik 
fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem w przeglądzie (m.in. umieszczenie go na 
stronach internetowych MOKiS, w materiałach promocyjnych MOKiS i w prasie lokalnej).

http://www.mokis.myslenice.pl/

